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ALERIC DESLO ACTIVE tabletki rozpadające się w jamie
ustnej 5 mg, 10 tbl
 

Cena: 17,75 zł

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.uleg.rozpad.w j.ust.

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Desloratadinum

Opis produktu
 

ALERIC DESLO ACTIVE to produkt leczniczy w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, który dzięki zawartości substancji
czynnej - desloratadyny łagodzi objawy alergii, zmniejsza kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie i koi świąd skóry w pokrzywce.

Skład:
Substancja czynna: Desloratadyna, 5 mg w 1 tabletce
Substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian,
kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti (zawierający także glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna,
mannitol suszony rozpyłowo i potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Wskazania:
Produkt leczniczy Aleric Deslo Active jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat wcelu łagodzenia objawów związanych z
- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa
- pokrzywką

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): jedną tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej umieścić w jamie ustnej raz na dobę, w
celu złagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym okresowym i przewlekłym alergicznym
zapaleniem błony śluzowej nosa) i pokrzywką. Dawkę można przyjmować niezależnie od posiłku.

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy
leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta.

Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia.
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W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4
tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen.

Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki desloratadyną bez konsultacji z lekarzem powinno trwać nie dłużej
niż 10 dni.

Sposób podania:
Blister ostrożnie rozerwać bezpośrednio przed użyciem i wyjąć tabletkę bez kruszenia.
Tabletkę umieścić w jamie ustnej, gdzie ulega on natychmiastowemu rozpadowi. Nie są potrzebne woda lub inny płyn aby
połknąć dawkę.
Dawkę należy przyjąć natychmiast po otwarciu blistra

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną lub na loratadynę.

Opakowanie: 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 20564

Podmiot odpowiedzialny
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40, 50–507 Wrocław

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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